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Lihavuus ja lihominen
heikentävät unta

H

elsingin kaupungin henkilöstöön kohdistuneessa tutkimuksessa selvitettiin unen,
painon ja terveyskäyttäytymisen välisiä yhteyksiä keski-ikäisillä
työntekijöillä vuosina 2001–2002 (vastaajia 8960, vastausprosentti 67 %) ja
vuonna 2007 (vastaajia 7332, vastausprosentti 83 %). Tutkimuksessa tarkasteltiin unettomuusoireita, kuten
nukahtamisvaikeuksia, yöaikaista
heräilyä ja vaikeuksia pysyä unessa
sekä virkistämätöntä unta. Lisäksi selvitettiin keskimääräistä unen kestoa
ja terveyskäyttäytymistä, kuten alkoholin käyttöä, tupakointia, liikuntaa
ja epäterveellisiä ruokatottumuksia.
Tutkimuksessa otettiin huomioon
sosiodemografiset tekijät, mielenterveysongelmat, työjärjestelyt sekä fyysinen terveys.
Tutkimuksessa havaittiin, että unettomuusoireet vaikuttivat vähintään
viiden kilon painonnousuun 5–7 vuoden seurannan aikana keski-ikäisillä
naistyöntekijöillä. Aikaisemmissa seurantatutkimuksissa yhteyttä ei havaittu (Hasler ym. 2004, Björkelund ym.
2005, Lauderdale ym. 2009, Ross ym.
2011). Lisäksi, lyhyt unen kesto oli yhteydessä painonnousuun naisilla. Viimeisimmässä katsauksessa (Magee ja
Hale 2011) käytiin läpi 13 seurantatutkimusta unen keston ja painonnousun

välisestä yhteydestä, joista kahdeksassa havaittiin yhteys lyhyen unen keston ja painonnousun välillä.
Lisäksi painoindeksi oli yhteydessä unettomuusoireiden muutoksiin
seurannan aikana. Selvisi, että ylipainoisilla ja lihavilla unettomuusoireet
olivat pysyvämpiä ja ne lisääntyivät
seurannan aikana normaalipainoisiin
verrattuna. Kahdessa aikaisemmassa
seurantatutkimuksessa saatiin viitteitä siitä, että lihavilla unettomuusoireet ovat pysyvämpiä, mutta tulokset
eivät saavuttaneet tilastollista merkitsevyyttä (Gureje ym. 2011, Vgontzas
ym. 2012). Aikaisempia tutkimuksia
ylipainon tai lihavuuden yhteydestä
unettomuusoireiden lisääntymiseen
ei ole tehty.
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös
terveyskäyttäytymisen yhteyksiä unettomuusoireisiin. Muutamia yhteyksiä
havaittiin. Unettomuusoireiden ja runsaan alkoholin käytön välillä havaittiin
kaksisuuntainen yhteys; unettomuusoireet olivat yhteydessä myöhempään
alkoholin runsaaseen käyttöön sekä
alkoholin runsas käyttö oli yhteydessä myöhempiin unettomuusoireisiin.
Kahdessa aikaisemmassa seurantatutkimuksessa havaittiin myös yhteys alkoholin käytön ja myöhempien
unettomuusoireiden välillä (Crum
ym. 2004, Singareddy ym. 2012), mut21
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ta näissä tutkimuksissa tutkittavilla oli
alkoholiongelma, minkä vuoksi suoraa
vertausta tämän tutkimuksen tuloksiin ei voi tehdä. Seurantatutkimuksia
taas unettomuusoireiden yhteyksistä
myöhempään alkoholinkäyttöön ei
ole.
Unettomuusoireet olivat lisäksi
yhteydessä myöhempään liikkumattomuuteen ja humalahakuinen juominen oli yhteydessä myöhempiin
unettomuusoireisiin. Aikaisempia seurantatutkimuksia unettomuusoireiden
yhteydestä myöhempään liikkumattomuuteen tai humalahakuisen juomisen yhteydestä myöhempiin unettomuusoireisiin ei ole.
Aikaisempia seurantatutkimuksia
unettomuusoireiden yhteydestä painoon ja terveyskäyttäytymiseen on
vain vähän. Unen keston yhteyttä painoon on taas tutkittu enemmän ja aiheesta löytyy jo useampi katsaus (Patel ja Hu 2008, Van Cauter ja Knutson
2008, Patel 2009, Magee ja Hale 2011).
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Vähäisen aikaisemman tutkimuksen
vuoksi syyt sille, miksi unettomuusoireet ovat yhteydessä painoon ja terveyskäyttäytymiseen ovat epäselviä.
Mahdollisia syitä, miksi unen kesto on
yhteydessä painonnousuun, on esitetty jonkin verran. On esitetty, että lyhyt unen kesto johtaa hormonaalisiin
ja aineenvaihdunnallisiin muutoksiin
(Taheri ym. 2004, Spiegel ym. 2004),
jotka voisivat selittää painonnousun.
Tutkimuksen johtopäätöksenä on,
että unettomuusoireet ja lyhyt unen
kesto vaikuttavat painonnousuun sekä
lihavuus näyttää ylläpitävän ja lisäävän unettomuusoireita seurannan aikana. Tämän tutkimuksen perusteella
näyttää siltä, että normaalipainon ylläpito saattaa ehkäistä unettomuusoireita. Työntekijöiden uneen liittyvät
ongelmat tulisikin ottaa huomioon
työterveyshuollossa ja muussa perusterveydenhuollossa aikaisempaa paremmin lihavuuden ehkäisyssä.
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